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مراکز توسعه آموزش در دانشگاه ها به عنوان نهاد مسئول  ارتقاء کیفیت             

علوم آموزش و تربیت انسانی متخصص جامعه محسوب می شوند. دانشگاههای 

( با راه EDCپزشکی از جمله مراکزی بودند که در سالهای نخستین تشکیل این مراکز )

 Medical Educationاندازی مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

Development Center) فعالیت خود را بطور جدی آغاز نمودند. فعالیت مراکز )

انشگاه شیراز آغاز گردید و در توسعه آموزش در ایران اول بار از دانشکده پزشکی د

مرکز توسعه آموزش پزشکی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و  1368سال 

آموزش پزشکی تاسیس و پس از آن با تشویق و حمایت این مرکز، مراکز توسعه 

پزشکی ایجاد شدند و در حال حاضر مراکز و گروههای  مآموزش در دانشگاههای علو

که امسال به مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی تغییر نام داد  توسعه آموزش پزشکی

 کشور بصورت شبکه فعالیت می کنند. در سراسر 

 در این راستا مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

از ادغام دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه و مرکز آموزش مداوم  1375سمنان از سال 

جامعه پزشکی که در حوزه معاونت آموزشی به فعالیت مشغول بودند تحت عنوان 

مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی بعنوان بازوی عمده در زمینه سیاستگذاری و 

نظام آموزشی دانشگاه و به امید تربیت فارغ  اجرای اقداماتی که به منظور ارتقاء کیفیت

التحصیالنی توانمند که قادر به ایفای نقش مؤثر در ارتقاء سالمت جامعه باشند 

استقرار یافته است. وظایف و ماموریتهای این مرکز شامل ارائه خدمات مشاوره ای و 

آموزشی،  اجرایی در زمینه تدوین برنامه های آموزشی، پژوهش در آموزش، ارزشیابی

 .دارتقاء مهارتهای یاد دهی و یادگیری اساتید و دانشجویان می باش

 بیانه رسالت و اهداف کلی :

مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت نظام آموزشی 

دانشگاه و به امید تربیت فارغ التحصیالنی توانمند که قادر به ایفای نقش موثر در 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی
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امعه باشند استقرار یافته است. وظایف و ماموریتهای این مرکز شامل ارتقاء سالمت ج

ارائه خدمات مشاوره ای و اجرایی در زمینه تدوین برنامه های آموزشی، پژوهش در 

ارتقاء مهارتهای یاد دهی و یادگیری اساتید و دانشجویان آموزش، ارزشیابی آموزشی، 

 می باشد. 

 

 اهداف کلی :

   ارتقاء کیفی و کمی برنامه های آموزش علوم پزشکی 

  ارتقاء و بهبود مهارتهای یاددهی و یادگیری هیات علمی و دانشجویان 

   تولید دانش و فن آوری در زمینه آموزش علوم پزشکی 

   افزایش توانمندی نظام آموزش علوم پزشکی دانشگاه 

   ارتقاء دانش و مهارتهای جامعه پزشکی 

 

 مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی : وظایف کلی

 Curriculum Development                                             برنامه ریزی درسی  -1

 Teacher Training                                                          تربیت مدرسین           -2

 Evaluation                                                                             ارزشیابی              -3

  Research                                                                                تحقیق                   -4

 Continuing Education                                                     آموزش مداوم         -5

 Training Postgraduate                                      تربیت دانشجویان آموزش   -6

 

 واحد های تحت پوشش مرکز : 

1 - EDO و  دانشکده هاEDO بیمارستانها : 

  (Educationl Development and Research office ) 

درزمینه های فوق  و تاکید بر توسعه کیفی   EDOبا توجه به گستردگی فعالیت های 

بسیییار گسییترده یک مرکز به تنهایی قادر به انجام رسییالت خود نمی باشیید . لذا  به 
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شگاه به عنوان بازدهی  شی دان سعه کیفی در واحد های آموز منظور نهادینه کردن  تو

سعه واحدهای  شی  درمانی با در   EDOاجرایی مرکز تو شکده ها و واحدها آموز دان

شتر  و نزدیک تر با  شی و ارتباط بی ستیابی به اهداف کیفیت آموز سریع  در د هدف ت

 اساتید  و دانشجویان در مراکز آموزشی دانشگاه تشکیل گردید . 

 

 : دانشجویی EDCکمیته  -2

گاهی  در عصییر کنونی  فه  مراکز دانشیی که  مهمترین وظی جایی  های از آن یت  عال ف

پژوهشییی هدفمند و تبیین و بسییو آموزش های تازه اسییت . تعامل پویا میان هیات 

سلوب های  ساس  ا شد که بر ا شجویان زمانی می تواند موثر و بالنده با علمی و دان

ش سایر  شی  پیش رود .  این روش ها نیز همطراز   ست آموز ئونات  علمی روز به در

مدتر  و آ کارآ نده نگرروز جزئی نگرتر و  به ی مانی می توانیب  ما ز ند .   تر می شییو

پیشییرفت امیدوار باشیییب که این روش های نوینی را در آموزش علوم پزشییکی بهتر 

 بشناسیب و به کار بندیب . 

  EDCدر این راسییتا به منظور آشیینایی بیشییتر و بهتر دانشییجویان عالقمند کمیته 

سال  شکده های تابعه  از  شجویی دان شکل تا 86دان سازی جهت تعامل  ت ستر  زمینه ب

بیش از پیش دانشییجویان و اعیییای هیات علمی جهت ارتقاء آموزش پزشییکی فراهب 

 شود . 

 

 

 

 

 

 دفتر استعدادهای درخشان )دانشجویان ممتاز(  -3

 جایگاه سازمانی استعدادهای درخشان در دانشگاه ها

هر یک از دانشگاه ها به طور مستقل عهده دار انجام امور مربوط به استعدادهای 

درخشان بوده که با تشکیل دفتر استعدادهای درخشان در حوزه خود کلیه موارد 

مربوطه را رهبری می نمایند. دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی و 

جهت کسب اطالعات بیشتر و فعالیت کمیته می توانند با مرکز مطالعات دانشجویان عزیز 

 .حاصل نمایند تماسو توسعه آموزش پزشكی واقع در  معاونت آموزشی دانشگاه ،
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ونت این دانشگاه تشکیل شد و فعالیت خدمات بهداشتی درمانی سمنان نیز در حوزه معا

 آغاز کرد.  1380خود را از سال 

 اهداف دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

   ایجاد زمینه مناسب برای دانشجویان استعدادهای درخشان جهت کسب دیدگاه

 تحقیقاتی در مواجهه با مشکالت و توانایی تحلیل منطقی 

 موزشی مناسب برای کسب دانش و مهارت الزم در جهت فراهب نمودن بستر آ

 مدیریت، اجرا، آنالیز و تفسیر پروژه های تحقیقاتی در حیطه علوم پزشکی 

  آشنا نمودن دانشجویان استعدادهای درخشان با مشکالت بخش بهداشت، درمان

 و آموزش پزشکی 

 تقویت انگیزه دانشجویان استعداد درخشان در خدمت به میهن اسالمی  

  تقویت احساس مسئولیت و پایبندی دانشجویان استعدادهای درخشان به

ارزشهای انسانی با توجه به مفاهیب ملی و مذهبی و رعایت اصول اخالق 

 پژوهش 

 

 : درخشان دانشگاه علوم پزشکی سمناناستعدادهایهای دفتراهم فعالیت

  و  استفاده از آیین نامه هاشناسایی کلیه دانشجویانی که مشمول

 العملهای مربوط به استعدادهای درخشان می باشنددستور

  نظارت و پیگیری در اجرای بخشنامه ها و آیین نامه ها و چگونگی تخصیص

 هزینه اعتبارات مربوط

  ایجاد بستر مناسب علمی و فرهنگی و رفاهی در جهت ارتقاء سطح علمی

کالسهای فوق دانشجویان از طریق تشکیل سمینارها و کارگاه های آموزشی ، 

برنامه آموزش زبان خارجی، کامپیوتر و ایجاد خوابگاه های مناسب و پرداخت 

 کمک هزینه تحصیلی.

  فراهب نمودن امکان اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان و دانش آمورختگان

 ممتاز.

  ارائه خدمات مشاوره ای و تقدیر از دانشجویان مبتکر و مخترع و معرفی آنان

 و رسانه های گروهی از طریق جرائد 
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  ایجاد هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور حمایت از اجرای

 پژوهشهای علمی 

  صیل به مقطع سنجش جهت ادامه  تح سازمان  شجویان ممتاز به  معرفی دان

 (باآزمونوبدون آزمون  )باالتر

 دانشگاه  استعداد درخشان  ویژه  تشکیل کمیسیون 

  دانشییجویان  جهت معرفی  دانشییگاهی المپیاد علمیبرگزاری مرحله درون 

 برای شرکت درالمپیاد کشوریدانشگاه 

پیشرفتهای  سریع و روز افزون علوم ، خصوصاً علوم پزشکی و تغییر               

و تحوالت مسییتمر در اقدامات پیشییگیری تا نوتوانی بیماران ، نیازبه بازنگری در 

صوص ساخته  اهداف غائی تعلیب و تربیت بخ شدت مطرح  شکی را به  آموزش پز

صورت خالقانه و گروهی به  ست که بتوانند ب ست . آینده ایران  نیازمند افرادی ا ا

حل مسائل کشور بپردازند . رسالت دانشگاههای کشور برای شناسایی ، هدایت و 

ست . به عالوه ،   شیده نی سی پو شجویان بر ک ستعداد های علمی دان پرورش  ا

علوم پزشکی به عنوان متولیان  سالمت جامعه ، نقش میاعفی را در دانشگاههای 

سانی و دانش مورد  ستی نیروی ان سعه پایدار بر عهده دارند . از یک طرف بای تو

نیاز در بخش سالمت  را تولید کنند و از طرف دیگر ، مدیران شایسته ای  را برای 

ای این نظام با رهبری نظام سییالمت و همسییو سییازی حرکتها و تصییمیب گیری ه

شتر  شگاهها در بی سفانه دان ضه نمایند . متا شور عر سعه در ک جهت گیری کلی تو

مواقع مخلوطی  از اطالعات و مفاهیب را به دانشجویان ارائه میدهد ، اما آنان را در 

مه تفکر  که الز ندهی دانش نو ظهور  ما ندی و سیییاز یت ب یل  ، اولو یه و تحل تجز

دگیری موثر و با معنی خواهد گشییت به حال خود می انتقادی بوده و منجر به یا

 گذارد.

سابقهی  صه طراحی م شهای رفع این نقی ست که مهارت حل کی از رو شوری ا ای ک

شد. در مورد تاثیر المپیادهای علمی بر  شهای آن با ساله بصورت تیمی جزء ارز م

افزایش مهارتهای دانش آموزان شرکت کننده در آنها مطالعات مختلفی انجام شده 

ضییی در شییکوفایی اسییتعداد ای در هلند در مورد تاثیر المپیاد ریااسییت. مطالعه

ریاضی دانش آموزان، نشان داد که المپیادیها در تحصیالت دانشگاهی خود موفق 
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بوده اند و مقاالت و کتابهایی در زمینه ریاضییی چاک کرده اند. المپیاد همينین 

شییان کمک باعث افزایش اعتماد به نفس آنان شییده بود و به انتخاب شییغل آینده

تواند به رشیید دهد که شییرکت در مسییابقات علمی مین میکرده بود. این امر نشییا

 ای فرد کمک کند.فردی و حرفه

در دانشییگاه علوم پزشییکی  1379ایده اولیه برگزاری این مسییابقه علمی در سییال 

اقدامات اولیه برای طراحی آن شییروع  1385اصییفهان مطرح گردید. از حدود سییال 

ستادا وشد  یور ا شی با ح سات متعدد هب اندی شجویان جل سان و دان شنا ن، کار

حائز رتبه در المپیادهای دانش آموزی برگزار شییده اسییت. با توجه به تفاهب به 

وجود آمده در میان اکثر دانشگاهها و مسووالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی مبنی بر لزوم تقویت قدرت تفکر و استدالل بین دانشجویان علوم پزشکی، 

تا بحال بی برای برگزاری این المپیاد فراهب آمده اسییت. اکنون بسییتر مناسییهب 

اسییتدالل علوم پایه ، تفکر علمی در  دوره مسییابقه المپیاد درحیطه های   دوازده 

سالمت بالینی ، سالمت ، مدیریت نظام  شته ای   Health and)  مطالعات میان ر

Medical Humanitles  )کار آفرینی در بسییتر  ،  آموزش علوم پزشییکی و 

 برگزار شده است . دانشگاههای هزاره سوم 

 

  واحد ارزشیابی  -4

حد           عه آموزش پزشییکی، وا عات و توسیی طال های اصییلی مرکز م حد یکی از وا

ست که  شگاه ا ست. مهمترین وظیفه این واحد بهبود کیفیت آموزش در دان شیابی ا ارز

شیابی و تدوین، طراحی و  شیابیاز طریق ارتقاء دانش ارز مند در های نظاماجرای ارز

شگاه محقق می ستا، دان شیابی با توجه به حوزه های فعالیت شود. در این را واحد ارز

اساتید  ارزشیابی و درسی، ارزشیابی برنامه های آموزشی ، ارزشیابی موسسه شامل

 :این واحد به شرح ذیل استشرح وظایف ،اهب ارزیابی دانشجودانشگاه و

مند در حوزه های برنامه و دوره های های نظامو اجرای ارزشیییابیتدوین، طراحی 

یات علمی های نوین سیینجش و ارزیابی  آموزشییی، دانشییجو و ه عه روشیی توسیی

های آموزشییی و ارائه مشییاوره به دانشییجویان، ارزشیییابی برنامه، ارزشیییابی دوره

یا شی اع شیابی عملکرد آموز شی در این موارد ارز ساتید و گروه های آموز ء هیات ا

ها، معاون و رئیس علمی دانشییکده های تابعه دانشییگاه از نظر فراگیران، مدیران گروه
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شکده ستمر بر  دان صورت م شات جامع ب ستفاده از نرم افزار تحت وب ارائه گزار با ا

)اساتید نفعاساس نتایج بدست آمده از فرآیند های ارزشیابی و ارسال آنها به افراد ذی

 و ....(، روسای دانشکده ها 

شگاه علو ساتید دان شیابی کیفیت تدریس ا شکی مارز شته، با تکمیل  سمنان پز در گذ

شکده  شنامه های مربوطه تکثیر، در دان س ستی انجام می گردید. پر فرم ها به طریق د

ها توزیع و دانشییجویان فرم ها را در محدوده زمانی کوتاه تکمیل می کردند. در این 

قت گیر و پر  روش نه  بودن ،عالوه بر و های موجود هزی یت  حدود یل م کان  به دل ام

درس نیز هر تمامی دروس اسییاتید محترم مورد ارزشیییابی قرار نگرفته و در  داشییت

صدی از  شجویان در شارکت ننماینددان سو م . پس از جمع آوری فرم ها، اطالعات تو

 مورد آنالیز قرار می گرفت.  سپس اپراتور ثبت و

ساس با تالش های شیابی فعالیت های  برهمین ا صورت گرفته نرم افزار پایش و ارز

شگاه  یای هیأت علمی دان قرار گرفت.در مرحله اول  خریداری و مورد بهره برداریاع

آن پس از و انجام گردید به صورت پایلوتارزشیابی از طریق وب  91دومدر نیمسال 

 به صورت مستمر در هر نیمسال انجام شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به اینکه از جمله اهداف ارزشیابی کمک به اساتید برای بهبود و اصالح روشها 

و فعالیتهای آموزشییی و کمک به مدیران برای تصییمیب گیریهای مناسییب تر درباره 

در  ارزشیابی تمامی دانشجویان با داشتن نام کاربری و رمز عبوردر این روش 

هفته 2در مدت زمان تعیین شده )که معموال می توانند هب آوا  سیستب آموزشی 

با ساعت شبانه روز از طریق وب وارد سایت شده، هردر پایانی هرنیمسال است(

مشاهده و دروس انتخابی خود را در نیمسال مربوطه  انتخاب آیتب ارزشیابی

ضمنا با مربوط به هر درس را تکمیل نمایند.  ارزشیابی اساتید پرسشنامه های

توجه به برنامه ریزی انجام شده تا زمانی که دانشجو فرمهای ارزشیابی را تکمیل 

نکرده باشد به سایر امکانات سیستب از جمله دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، 

 .ای نیمسال بعدی دسترسی نخواهد داشتمشاهده نمرات یا انتخاب واحد بر
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ست تا نهایتا آموزش را به م ساتید ا ستخدام ،ترفیع یا ارتقاء  ا سیری پویا و باکیفیت ا

سییوق دهد، گزارش نتایج ارزشیییابی از طریق واحد ارزشیییابی به اسییاتید ، روسییای 

 دانشکده ها و سایر واحدهای ذیربو ارسال می گردد .

 

 واحد رشد و بالندگی اعیای هیات علمی دانشگاه  -5

از جمله واحدهای اصلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه می 

باشد که از بدو تاسیس مرکز بنا به شرایو و نیاز همواره در کنار اعیای هیات علمی، 

ارزشیابی   -ی کمک به ارتقای توان علمی اعیای هیات علمی در زمینه تدریسوظیفه

 .دار بوده استو بهبود سطح کیفی آموزشی اعیای هیات علمی را عهده

محترم هیات علمی در تمامی گروههای در حال حاضر تالش این واحد با همکاری اعیای 

های آموزشی و نیز مدیریتهای مرتبو در جهت پاسخ به نیازهای اعیا در حیطه

مختلف بوده تا بدین ترتیب زمینه رشد و بالندگی اعیای محترم هیات علمی از طریق 

شناسایی نیاز های آموزشی اعیای هیات   نیازسنجی فراهب گردد . این واحد از طریق

های متعدد آموزشی در طی سال ریزی منظب و مستمر کارگاهها و دورهبرنامه  و علمی

ریزی درسی و آشنایی اساتید با های مختلف آموزشی از جمله برنامهو در زمینه

های متداول آموزشی امیدوار است زمینه ارتقاء های آموزشی جدید و بهبود روششیوه

  .دانشگاه را فراهب آوردکیفیت آموزش و تدریس اعیای هیات علمی 

روز در زمینه آموزش اساتید بر آن است تا با بهره گیری از پیشرفتهای علمی بهواحد 

متدهای آموزشی نوین را در حیطه علوم پزشکی مورد  و یادگیری، فرآیندهای یاددهی

استفاده قرار دهد و اساتید و دانشجویان را با این روشها آشنا سازد. ایجاد فرصتهای 

موزشی مناسب و مهیا نمودن منابع و محیطهای آموزشی مرتبو با آموزش پزشکی آ

این واحد همیشه پذیرای نظرات و انتقادات تمامی  .از دیگر وظایف این گروه خواهد بود

های موجود است و همانند پلی همکاران هیات علمی در راستای برطرف کردن کاستی

-زمینه انتقال تجارب آنان به سایرین عمل میبین اعیای هیات علمی و فراهب آوردن 

 .کند

 :آشناسازی اعیای هیات علمی با : اهداف و فعالیتها
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 شیوه های نوین تدریس -1

 ارزشیابی  -2

 استفاده از فناوریهای آموزشی  -3

تقویت توانمندیهای ارتقای مهارتهای آموزشی، پژوهشی اساتید از طریق  -4

 اعیاء هیأت علمی دانشگاه 

 

 

 آموزشی  واحد برنامه ریزی  -5

ستماتیک( و ارتقای برنامۀ  سی شی ، ارزیابی نظامند ) سعه آموز وظیفۀ عمدۀ مراکز تو

درسییی و مطالعاتی دانشییجویان در دانشییگاه با توجه به نیازها و نظام ارائه خدمات 

ضوابو اجرایی  شرایو و  ست. نحوه طراحی و  شور ا سطح ک شتی،درمانی در  بهدا

زشییی بسییتگی به کمیت و کیفیت عناصییر و شییرایو موجود در آن برنامه ریزی آمو

ستفاده از  سطح دارد. سان و با ا شنا یای هیات علمی و کار این واحد  با همکاری اع

یافته های پژوهش های آموزشییی به تدوین ،طراحی و بازنگری برنامه های اموزشییی 

 با هدف  بهبود کیفیت و کمیت آموزش می پردازد .

 ها : اهداف و فعالیت

 مرور نظام مند برنامه های درسی موفق و مطرح در دنیا -1

 بازنگری برنامه های آموزشی و درسی -2

 تهیه و تدوین برنامه های آموزشی و درسی -3

 ایجاد زمینه در توسعه بکارگیری روشهای نوین آموزش پزشکی  -4

انطباق دادن برنامه های درسی با نیازهای جامعه و وظایف حرفه ای آینده  -5

 ان و اهداف آموزشی  دانشجوی

تدوین برنامه جهت ارزیابی میزان صالحیت دانش آموختگان رشته های علوم  -6

 پزشکی

مشارکت درتدوین برنامه های آموزشی جهت ارتقای تعهد حرفه ای و آموزش  -7

 پاسخگو برای دانشجویان
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 مشارکت درتدوین راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان -8

 بکارگیری آن در برنامه ریزی درسیتولید محتوای الکترونیکی و  -9

( و طرح درس) Course planمشارکت در تدوین و ارزیابی طرح دوره ) -10

Lesson Plan در کلیه دروس عملی، نظری و بالینی و در تمام گروههای)

های نظارت بر اجرای برنامهآموزشی ) برگزاری کارگاههای آموزشی مختلف( 

 آموزشی و ارزشیابی آنها

 راهنمای تدوین طرح دوره و درستدوین  -11

استفاده از توانایی دانشکده ها و همکاری گروه های آموزشی و صاحبان رشته  -12

های آموزشی در خصوص بازنگری برنامه های تجربه شده و تغییرات مورد 

 نیاز

 مشارکت در تدوین برنامه های استراتژیک و راهبردی مرکز -13

 

 مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه  -6

 توسعه و اهداف مرکز:ضرورت 

ای های عملی در کنار دروس تئوری از اهمیت ویژهزشکی، آموزش مهارتعلوم پ آموزش حیطه در 

های شده در کالسکسب دانش بستن کار به برای عملی هایمهارت و فنون یادگیری برخوردار است.

 نیز اخالقی مسائل گرفتن نظر در با ست.پزشکی  های علومالتحصیل رشتهتئوری، الزمه هر فارغ

 باشد فراهب دانشجویان توسو هاآن روی بر عملی پروسیجرهای تمرین امکان که هایی موالژ وجود

شود؛ حتمالی واردشده ناشی از مهارت پایین نوآموز به انسان وارد نمیا آسیب چراکه دارد اهمیت نیز

که در پذیر است، درحالیموالژ امکانهمينین امکان تمرین چندین و چندباره یک مهارت بر روی 

خصوص صورت مکرر بر روی بیماران ممکن نیست. این امر بهها امکان انجام یک معاینه بهدرمانگاه

با افزایش تعداد دانشجویان و عدم تناسب تعداد کیس های واقعی با تعداد دانشجویان اهمیت 

 کند.دوچندان پیدا می

 و افزارهانرم طریق از عملی هایمهارت فراگیری امکان آموزشی هایتکنولوژی پیشرفت به توجه با 

جود و نیز نوین آموزشیکمک تجهیزات سایر و مجازی واقعیت هایدستگاه آموزشی، های دی سی

 ست.دانشگاه ا های بالینیدارد که از اهداف بلندمدت مرکز مهارت
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 : ظرفیت های بالقوه

   مداوم پزشکان و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی آموزش 

   خودآموزی هایبرنامه 

   مجازی آموزش ویژه آموزشی، هایدوره محتوای تولید 

   مختلف هایدانشکده عملی امتحانات برگزاری  

  های عملیهای استخدامی و مصاحبهگزاری آزمون بر 

 

 ظرفیت های موجود  : 

  برگزاری جهت پروژکتور ویدیو کامپیوتر، دارای دانشجو، 50 ظرفیت با کالس وجود یک 

 تئوری هایکالس

  مدل داروخانه 

  ای زنان و ماماییه موالژ به مربوط کالس 

  مختلف بالینی هایمهارت تمرین به مربوط کالس 

  آموزشی هایکارگاه برگزاری جهت پروژکتور ویدئو دارای نفر 20 ظرفیت با سالن 

  10 امتحانات و بالینی صالحیت هایآزمون برگزاری جهت مرکز فوقانی طبقه در اتاق 

 اتاق کنترل و مداربسته هایدوربین به مجهز عملی ایستگاهی

   ز آموزش مرک مجاور سالن  )  صورت الکترونیکهای آموزشی بهامکان برگزاری دوره

های آموزشی باشد که امکان برگزاری دورهکامپیوتر می ....... های بالینی دارای مهارت

 الکترونیک آزمون مرکز به مربوط صفحه به بیشتر آشنایی برای  الکترونیک را داراست(

  راجعه فرماییددانشگاه م

و دانشگاه علوم پزشکی  ( سابق د ستا ساختمان ) استانداری روبروی - آدرس:سمنان، بلوار بسیج

     مرکز مهارتهای بالینی  – درمانی استان سمنانخدمات بهداشتی 
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 کمیته های علمی و اجرایی مرکز :کمیسیون و 

 

  کمیسیون حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

 آموزشی  کمیته برنامه ریزی 

  کمیته ارزشیابیEDC  

  کمیته پژوهش در آموزش 

  کمیته دانش پژوهی 

  کمیته توانمند سازی اساتید 

  کمیته  جشنواره شهید مطهری 

 کمیته مجازی سازی آموزش 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

 


